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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Ózdi Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: OKC
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 1 8 4 1 0 4 8 0 - 2 - 0 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 3 6 0 0 Ózd(helység)

Bolyki fő (út, utca) 4(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 3 6 0 0 Ózd(helység)

Bolyki fő (út, utca) 4(házszám)

06209791968Telefon: 06209791968Fax:

www.ozdikc.huHivatalos honlap: szakal.gyorgy65@gmail.comE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Halász Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06209791968Mobiltelefonszám: szakal.gyorgy65@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szakál György

06209791968Mobiltelefonszám: szakal.gyorgy65@gmail.comE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítm ények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmez ő szervezet milyen kapcsolatban/együttm űködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-c sapatsport területén m űködő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási
intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Érkezett : ________________

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

1993-07-18

1993-07-18

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken
részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki
osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben,
vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEM UTATÁSA

2.1 A kérelmez ő 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év terva datainak f őbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

12.5 MFt 10.375 MFt 11 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0.94 MFt 2.41 MFt 3 MFt

29.2 MFt 0 MFt 0 MFt

16.3 MFt 32.637 MFt 35 MFt

58.94  MFt 45.42  MFt 49  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0.75 MFt 6.817 MFt 7 MFt

1.2 MFt 1.2 MFt 15 MFt

0 MFt 9.695 MFt 10 MFt

0 MFt 7.542 MFt 8 MFt

15.55 MFt 12.654 MFt 13 MFt

17.5  MFt 37.91  MFt 53  MFt

Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok

7.5 MFt 22.849 MFt 23 MFt

1.2 MFt 12.2 MFt 12 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

           

Pályázat http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=2
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási id őszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban  az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követ ő támogatási id őszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot tá mogatási id őszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesz tési program tartalmazza a 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

ÁÁltalános célkitűzések: Az Ózdi Kézilabda Club 2013/2014-es sportfejlesztési programjában a korábban benyújtott sportfejlesztési programjai tapasztalatait felhasználva továbbra is olyan célok
mentén kívánja megvalósítani szakmai programját, amelyek túlmutatnak a sport területén. Középtávon olyan eredmények realizálódását várjuk, amelyek a gazdaság, illetve a társadalom
vonatkozásában is jelentős pozitív változásokat idézhetnek elő. Már a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakban is a sport, a sportág és a helyi viszonyok (gazdasági-társadalmi) által
támasztott követelmények találkozási pontjainál kerültek megfogalmazásra a Club fejlesztési elképzelései. A 2013/2014-as támogatási időszakban is ezt a már megkezdett munkát kívánjuk folytatni.
Jelenleg a Club férfi felnőtt csapata a NBI/B férfi felnőtt - Kelet csoportjában a középmezőnyben foglal helyet. Célunk egy olyan utánpótlás bázis kiépítése, amely főleg a helyi fiatalokra építve alapját
képezheti a felnőtt csapat stabilizációjának és fejlődésének. A térség kapcsán fontos megjegyezni, hogy a sport, mint kitörési pont különös jelentőséggel bír az ország ezen részén, ahol a
munkanélküliség az országos átlag felett van, az életkörülmények, pedig mélyen az átlag alatt. Éppen ezért sportfejlesztési programunk főbb elemei is azt a célt szolgálják, hogy a Club megfelelő
alternatívaként szolgálhasson a térség fiataljai számára. Ennek az alternatívának egyrészt vonzónak kell lennie (kiemelkedő szakmai munka és nevelés), másrészt megfizethetőnek kell lennie a
térségben élő családok számára.
Ennek megfelelően jelen sportfejlesztési programunknak is, összhangban a korábbiakban megfogalmazottakkal három alapelve, amelyek vezérfonalként irányítják elképzeléseinket, a
folyamatosság, a fenntarthatóság és a fejlesztés az alappillére. Az első két alapelv szorosan és közvetlenül összefügg egymással. A folyamatosság és a fenntarthatóság számunkra azt jelenti, hogy
a már megkezdett programokat, elindított projekteket fenn kell tartani és folyamatosan működtetni szükséges, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy az el nem kezdett projektektől létezik
rosszabb. Ez pedig nem más, mint a félbehagyott programok, projektek. Ugyanis, míg az első esetben csupán a várakozás érzését kell kezelni, addig a második esetben a csalódottság érzését is. A
csalódottság pedig általában együtt jár az elfordulással. A sporttól azon belül is a kézilabdázástól való elfordulás különösen nehéz helyzetbe sodorhatja az ország azon régióit, ahol sok esetben a
társadalom egyetlen – elérhető és megfizethető – kikapcsolódási lehetőségét, közösségi élményét ezen lehetőségek jelentik. A fejlesztésre pedig egy olyan alapkövetelményként tekintünk, amely a
versenyképesség megtartásához, a célcsoport – gyerekek, sportolók, nézők – XXI. században megnövekedett igényeinek kielégítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Ennek érdekében céljaink között szerepel az Ózdi Kézilabda Club korábbi NB/1-es tagságának megfelelő feltételrendszer kialakítása és biztosítása, valamint a kézilabdázásban egykor betöltött
térségi vezető státuszának visszaállítása, tovább szélesítve ezzel a sportági piramis alapjait. Ehhez a minőségi szakmai háttér biztosításán túl növelni kívánjuk a Club tömegbázisát és hosszú távon
– szoros együttműködésben Ózd város önkormányzatával – le kívánjuk fektetni egy sportiskola alapjait.
A fejlesztéseknek oly módon kell megvalósulniuk, hogy azok a későbbiekben fenntarthatóak legyenek és ezáltal a folytonosság is biztosítva legyen. Ezen túlmenően kiemelt prioritás a Club számára
a kézilabdázás olcsóbbá tétele, amely a helyi, térségi viszonyokat ismerve alapvető követelmény a sikeresség eléréséhez, és a tömegbázis növeléséhez. A korábbi támogatási időszakokban, a
társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból megkezdett munkát az alábbiak szerint kívánjuk folytatni, fejleszteni, kiemelt figyelmet fordítva az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására.
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei: Az utánpótlás-nevelés szempontjából az egyik legfontosabb feladat, hogy olyan szakemberek dolgozzanak a Clubnál, akik nem csak a szakmai munka terén
rendelkeznek kiemelkedő képességekkel, hanem képesek egy közösség megteremtésére, összekovácsolására és egyben tartására is. Főként az utánpótlás korú játékosok esetében szükséges az a
fajta pedagógiai munka, amely révén egy új szocializációs közegként is tekinthetnek a Club kötelékeit választó gyerekek és szüleik a nálunk folyó munkára. Az olyan elmaradott régiókban, mint a
borsodi, különösen fontos a biztos személyi háttér, amelynek következtében a szülők is nagyobb nyugalommal engedik sportolni, azon belül is kézilabdázni a gyerekeiket. A 2013/2014-es
támogatási időszakban az utánpótlás-nevelés tekintetében biztosítani kívánjuk csapataink számára a megfelelő mennyiségű és minőségű sportszakember állományt, hiszen egy jól működő
utánpótlás bázis alapja a megfelelő szakemberállomány, akik egyrészt a szakmai tudásukat, tapasztalatukat adják át a gyerekeknek, másrészt egyszerre nevelik is őket, amely nevelő munka révén a
gyerekek nem csupán a kézilabdázást szeretik meg, hanem az élet más területeit illetően is hatalmas tapasztalatokkal gazdagodnak. Éppen ezért a Tao által kínált plusz forrásokból továbbra is
olyan szakembereket kívánunk alkalmazni, akik megfelelnek az előbb említett kritériumoknak, és hozzá tudják segíteni a Clubot tömegbázisának növeléséhez és a kialakított új közösség egyben
tartásához. A 2013/2014-as támogatási időszakban sportszakembereink bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatásokból. A korosztályos csapataink szakmai munkáját irányító edzők bérezése
elengedhetetlen az új támogatási időszakban is (részletesen lásd a táblázatokban).
A megfelelő szakmai munka nélkülözhetetlen feltétele a felkészülés és a versenyeztetés helyszíneinek a biztosítása. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan, ezen kritériumnak a
sportlétesítmények bérleti díjának fizetésével tudunk eleget tenni. Az ózdi Városi Sportcsarnok, valamint a Vasvár úti Általános Iskola sportlétesítményének bérleti díját kívánjuk a 2013/2014-es
támogatási időszakban a TAO-s forrásokból biztosítani.
Az Ózdi Kézilabda Club sportágfejlesztési programja a 2013/2014-es támogatási időszakban az utánpótlás-nevelés fejlesztésére összpontosít. Ezen plusz forrásokat oly módon kívánjuk
koncentráltan felhasználni, hogy azok hosszú távon a lehető legjobb eredménnyel járjanak. Az elmúlt támogatási időszakok tapasztalataiból kiindulva megállapítható, hogy a sikeres fejlődés
érdekében ezen a területen van a legnagyobb szüksége a Clubnak a plusz forrásokra.Ennek érdekében a legfontosabb célkitűzésünk egy olyan szakmai és infrastrukturális feltételrendszer
biztosítása a korosztályos csapataink számára, amelynek következtében elkerülhetővé válik a térség fiataljainak migrációja más városokba. Az edzések mellett edzőtáborokat kívánunk rendezni a
játékosoknak, valamint el kívánunk indulni számos felkészülési tornán, amelyre a TAO rendszer előtt, többek között a magas nevezési díjak és utazási költségek következtében nem volt alkalmunk.
A felkészüléssel és a versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő költségek (rendezési költségek, nevezési költségek, szállás és étkezési költségek valamint a logisztikai költségek) kalkulációja a
korábbi támogatási időszakok tapasztalatai alapján történtek. Ezen kalkuláció során a gyerek és csapatlétszám mellett a 2013/2014-es bajnoki évadban ránk váró mérkőzésszámokat és tervezett
edzőtábori adatokat is figyelembe vettük.
Az utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek vonatkozásában, a sporteszközök sportfelszerelések, a gyógyszerek diagnosztikai eszközök valamint a létesítmény bérleti díjak tekintetében olyan
kiadásokat ütemeztünk be jelen sportfejlesztési programunkba, amelyek által egyrészt olcsóbbá tehető a gyerekek részére a sportolás, másrészt biztosítottá válik a sportszakmai munka, valamint a
gyerekek egészségi állapota is megfelelő kontroll alá helyezhető és a sérülések kockázata csökkenthető. A sporteszközök sportfelszerelések kapcsán a mindennap használatos úgynevezett fogyó
eszközökön túl az egységes megjelenés biztosítását szolgáló sportruházati termékek beszerzésére kívánunk koncentrálni. A gyógyszerek, diagnosztikai eszközök kapcsán pedig a sérülések
megelőzése, ellátása kapcsán használatos szerek, eszközök képezik sportfejlesztési programunk részét (részletesen lásd a táblázatokban).
Ezeken túl, az eddigi támogatási időszakokban még nem szerepelt a diagnosztikai felmérések elszámolhatóságának lehetősége a TAO rendszerében, ennek következtében ezen új elem
tekintetében is támogatási igénnyel szeretnénk élni jelen kérelmünkben, ugyanis fontosnak tartjuk sportolóink állapotfelmérését.
Az ózdi kézilabdázás kezdete 1948-ra tehető. Ettől a dátumtól vette kezdetét a város kézilabda életének fejlődése. 1950-ben már a megyei bajnokságban indult a csapat, egy évvel később pedig
már NB II-ben szerepelt. Az 1957. évi NB II-es bajnokságban élért 6. helyezést követően a lebonyolítás rendszere megváltozott, az ózdiakat a területi bajnokságba osztották be, ahol Borsod és
Heves megyei ellenfelekkel találkozott. Ezt követően 1962-ben feljutott a csapat a másodosztályú bajnokságba, majd azt megnyerve felkerült az NB I-be. Az elkövetkező éveket, egészen 1969-ig az
élvonalban töltötte a gárda, legjobb pozíciójukat 1966-ban érték el amikor a 9. helyen végeztek. 1993-ig váltakozó eredményességgel teljesített a csapat az első és a másodosztály között ingázva.
1993. június 10-én új időszámítás vette kezdetét a nagy múltú csapat életében, hiszen az Ózdi Kohász SE-ből kivált a kézilabda szakosztály és megalakult az Ózdi Kézilabda.
Jelenleg a Club férfi felnőtt csapata a NBI/B férfi felnőtt - Kelet csoportjában a középmezőnyben foglal helyet. Célunk egy olyan utánpótlás bázis kiépítése, amely főleg a helyi fiatalokra építve alapját
képezheti a felnőtt csapat stabilizációjának és fejlődésének. A térség kapcsán fontos megjegyezni, hogy a sport, mint kitörési pont különös jelentőséggel bír az ország ezen részén, ahol a
munkanélküliség az országos átlag felett van, az életkörülmények, pedig mélyen az átlag alatt. Éppen ezért sportfejlesztési programunk főbb elemei is azt a célt szolgálják, hogy a Club megfelelő
alternatívaként szolgálhasson a térség fiataljai számára. Ennek az alternatívának egyrészt vonzónak kell lennie (kiemelkedő szakmai munka és nevelés), másrészt megfizethetőnek kell lennie a
térségben élő családok számára.
Ennek érdekében céljaink között szerepel az Ózdi Kézilabda Club korábbi NB/1-es tagságának megfelelő feltételrendszer kialakítása és biztosítása, valamint a kézilabdázásban egykor betöltött
térségi vezető státuszának visszaállítása, tovább szélesítve ezzel a sportági piramis alapjait. Ehhez a minőségi szakmai háttér biztosításán túl növelni kívánjuk a Club tömegbázisát és hosszú távon
– szoros együttműködésben Ózd város önkormányzatával – le kívánjuk fektetni egy sportiskola alapjait.
A Club célcsoportja főként a térségben élő fiatalokra koncentrálódik. Kiemelt feladatunknak tekintjük a térségi kézilabdázásban egykor betöltött vezető szerepünk visszaállítását, amelyhez stabil
infrastrukturális és intézményi háttérre van szükségünk, elkerülve a sporttól azon belül is a kézilabdázástól való elfordulást. A fiatalok inaktivitása különösen nehéz helyzetbe sodorhatja az ország
azon régióit, ahol sok esetben a társadalom egyetlen – elérhető és megfizethető – kikapcsolódási formáit, közösségi élményét ezen lehetőségek jelentik.
A Club felkészülési, illetve versenyeztetési feltételei biztosítottak. Az Ózdi Kézilabda Club az alábbi létesítményeket veszi igénybe az előbb említett célokra: Ózd Városi Sportcsarnok; Vasvár úti
Általános Iskola;

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja  és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem releváns.

Projekt id őtartalma és tevékenységének ütemterve

Az Ózdi Kézilabda Club 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk
megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiá hoz való viszonyának részletezése, valamint a koráb ban beadott sportfejlesztési program és a jelen spo rtfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az Ózdi Kézilabda Club 2013/2014-es sportfejlesztési programjában a korábban benyújtott sportfejlesztési programjai tapasztalatait felhasználva továbbra is olyan célok mentén kívánja
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megvalósítani szakmai programját, amelyek túlmutatnak a sport területén. Középtávon olyan eredmények realizálódását várjuk, amelyek a gazdaság, illetve a társadalom vonatkozásában is jelentős
pozitív változásokat idézhetnek elő. Már a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakban is a sport, a sportág és a helyi viszonyok (gazdasági-társadalmi) által támasztott követelmények
találkozási pontjainál kerültek megfogalmazásra a Club fejlesztési elképzelései. A 2013/2014-as támogatási időszakban is ezt a már megkezdett munkát kívánjuk folytatni. Az Ózdi Kézilabda Club
sportágfejlesztési programjának központi része a 2011/2012-es támogatási időszakban és a 2012/2013-as támogatási időszakban megfogalmazottaktól némiképp eltérően az utánpótlás-nevelés
fejlesztésére összpontosít. Ezen plusz forrásokat oly módon kívánjuk koncentráltan felhasználni, hogy azok hosszú távon a lehető legjobb eredménnyel járjanak. Az elmúlt támogatási időszakok
tapasztalataiból kiindulva megállapítható, hogy a sikeres fejlődés érdekében ezen a területen van a legnagyobb szüksége a Clubnak a plusz forrásokra.
Az Ózdi Kézilabda Club a sportfejlesztési programjában, kihasználva a társasági adótörvény módosítások adta lehetőségeket, megfelelő szakemberek alkalmazásával, összhangban a Magyar
Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának a kézilabdázással foglalkozó szakemberek számának növelését előirányzó passzusával biztosítani kívánjuk a minőségi
kézilabdázás megvalósulásának ezen fontos alapfeltételét.
Az utánpótlás-nevelés fejlesztés tekintetében hosszú távú célként fogalmazódik meg egy sportiskola alapjainak lerakása, amelynek első lépéseként korosztályos csapatainkban tömegbázis növelést
kívánunk elérni, nagymértékben együttműködve a városi és környékbeli közoktatási intézményeivel. Ehhez szélesíteni kívánjuk a Club sporteszközökkel, sportfelszereléssel való ellátottságát,
erősíteni kívánjuk az utánpótlás-nevelés sportszakember bázisát, kiemelt prioritásként kezelve a toborzó, sportág népszerűsítő feladatot.
Ezen túlmenően kiemelt prioritás a Club számára a kézilabdázás olcsóbbá tétele, amely a helyi, térségi viszonyokat ismerve alapvető követelmény a sikeresség eléréséhez, és a tömegbázis
növeléséhez. A korábbi támogatási időszakokban, a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból megkezdett munkát ezen elvek mentén kívánjuk folytatni a 2013/2014-es támogatási
időszakban is.
A 2013/2014-es sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség újonnan kiadott
irányelveire, a benchmark-rendszer bevezetésére.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és  gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt el őnyök és a figyelembe veend ő kockázatok
megjelölése

3.2.2. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
kockázatok megjelölése
Az Ózdi Kézilabda Clubnak az általános célkitűzéseink során is kifejtett alapelvei mentén egy olyan struktúra kialakítása a célja, amelyben a kockázati tényezők minimálisra csökkenthetőek. A
rendelkezésre álló humán-erőforrás, valamint a fokozatosság elvét szem előtt tartó tervezés biztosítékot jelentenek a sportfejlesztési programunkban megfogalmazottak megvalósulására. Jelen
sportfejlesztési programunk három – az általános célkitűzések címszó alatt kifejtett – alapelve a folyamatosság, a fenntarthatóság és a fejlesztés.
A sportfejlesztési program megvalósításának eredményei kedvező hatásokat indukálnak a település és az ott élők tekintetében, valamint innovatív változások katalizátoraként szolgálnak. Ezen
megállapítások realizálódását az alábbi területeken várjuk: Egyrészt növelhető általa a fiatalok fizikai aktivitása, másrészt szélesebb merítési lehetőséget kínál a Club utánpótlás-nevelése
szempontjából, harmadrészt megfelelő és „helyben megvalósítható” alternatívát kínál a térség hátrányos helyzetű fiataljainak a kikapcsolódásra, sportolásra és a tehetséggondozásra. Különösen
fontos ezen értékek hangsúlyozása és fejlesztése az olyan elmaradott és hátrányos helyzetű térségekben, mint az Ózdi kistérség, ahol az aktív korú lakosság körében a gazdasági, társadalmi
folyamatok hatásaként nagy mértékű a munkanélküliség és ebből adódóan a családok nehéz szociális körülmények között élnek. A Club és általa a sportág fejlesztésével, tömegbázisának
növelésével az eddig túlnyomórészt az Ózdi Városi Önkormányzat mecenatúrája vélhetően kiegészül a stratégiai célok mentén fejlődő sportágban lehetőséget látó vállalkozók, befektetők
támogatásával, valamint nem feledkezhetünk meg a sportfejlesztési programnak a térség szempontjából elengedhetetlen munkahelyteremtő aspektusáról sem. A Club térségi vezető státuszának
visszaszerzése magával vonja a médiaérdeklődés, a mérkőzések látogatottságának növekedését, ezáltal a szponzoráció mértéke is vélhetően magasabb arányban lesz jelen a Club
költségvetésében, valamint nő a városi sport-infrastruktúra kihasználtsága.
A fejlesztéseknek oly módon kell megvalósulniuk, hogy azok a későbbiekben fenntarthatóak legyenek és ezáltal a folytonosság is biztosítva legyen. Ezen túlmenően kiemelt prioritás a Club számára
a kézilabdázás olcsóbbá tétele, amely a helyi, térségi viszonyokat ismerve alapvető követelmény a sikeresség eléréséhez, és a tömegbázis növeléséhez.
Az Ózdi Kézilabda Clubnak megfelelő alternatívaként kell szolgálnia a térség fiataljai számára. Ennek az alternatívának egyrészt vonzónak kell lennie (kiemelkedő szakmai munka és nevelés),
másrészt megfizethetőnek kell lennie a térségben élő családok számára. Amennyiben ez megvalósul annak jelentős pozitív hatásai lehetnek a térség társadalmi-gazdasági életére.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Személyi jelleg ű ráfordítások (több támogatási id őszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogat ási id őszakonként töltend ő ki)
(A járulékok kiszámításáért felel ősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok,  amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend ő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013.  és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési b eruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújí tás kérelmet a következ ő

táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irány uló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az épí tési beruházással, felújítással járó, sportcélú ing atlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke szá mított alakulása a 2013. és 2015. közötti id őszakban:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruház ás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft )

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka,
célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további cs atolandó dokumentumok listáját):

· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);

· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fe l 0-val a mez őt!

2013/14-es bajnoki évad

0 0

0 0

0 0

11 1

14 1

16 1

15 1

0 0

28 1

0 0

13 1

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

Serdülő

Ifjúsági

Junior

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sport felszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ré szletezése

12

kézilabda 15 17 000 Ft 255 000  Ft

kézilabda mez 50 10 000 Ft 500 000  Ft

kézilabda nadrág 50 8 000 Ft 400 000  Ft

bemelegítő jogging 50 23 000 Ft 1 150 000  Ft

kézilabda cipő 50 35 000 Ft 1 750 000  Ft

sporttáska nagy 50 15 000 Ft 750 000  Ft

edzőpóló 50 5 000 Ft 250 000  Ft

törölköző 50 8 000 Ft 400 000  Ft

Szabadidő melegitő alsó/felső 50 28 000 Ft 1 400 000  Ft

wax 25 25 5 500 Ft 137 500  Ft

medicinlabda 20 8 000 Ft 160 000  Ft

Kapusnadrág 8 10 000 Ft 80 000  Ft

kapus mez 8 10 000 Ft 80 000  Ft

bemelegítő jogging 50 22 000 Ft 1 100 000  Ft

bordásfal 10 25 000 Ft 250 000  Ft

fitness labda 20 15 000 Ft 300 000  Ft

gálamelegítő 25 32 000 Ft 800 000  Ft

gumiszalagok 20 10 000 Ft 200 000  Ft

kapu 2 500 000 Ft 1 000 000  Ft

Kapuháló 2 50 000 Ft 100 000  Ft

labdazsák 10 10 000 Ft 100 000  Ft

mágnes tábla 5 10 000 Ft 50 000  Ft

nagy taktikai tábla 3 15 000 Ft 45 000  Ft

papucs 50 5 000 Ft 250 000  Ft

rövidnadrág 50 6 000 Ft 300 000  Ft

sport bólya 10 10 000 Ft 100 000  Ft

súlyzó 20 3 000 Ft 60 000  Ft

súlyzó készlet 10 10 000 Ft 100 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória
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széldzseki alsó-felső nemzeti 25 45 000 Ft 1 125 000  Ft

utcai cipő 25 20 000 Ft 500 000  Ft

zokni 50 1 200 Ft 60 000  Ft

diagnosztikai mérés 70 30 000 Ft 2 100 000  Ft

vitaminok 300 5 000 Ft 1 500 000  Ft

izotóniás italok 500 2 000 Ft 1 000 000  Ft

amaril krém 30 2 700 Ft 81 000  Ft

Arnika Zselé 40 3 500 Ft 140 000  Ft

Beiersdorf Tape 4 cm 25 1 250 Ft 31 250  Ft

Beiersdorf Tape 5 cm 25 1 450 Ft 36 250  Ft

bemelegítő krém 30 3 500 Ft 105 000  Ft

bemelegítő spray 30 2 300 Ft 69 000  Ft

hűtő spray 50 1 950 Ft 97 500  Ft

Intensive hűtő zselé 20 3 500 Ft 70 000  Ft

kötésragasztó 25 3 300 Ft 82 500  Ft

lemosó spray 50 3 000 Ft 150 000  Ft

masszázskrém 35 2 500 Ft 87 500  Ft

mineral cream 50 2 800 Ft 140 000  Ft

Polysport Gold Pack 25 4 000 Ft 100 000  Ft

sebbevonó 40 2 350 Ft 94 000  Ft

segélytáska 5 19 900 Ft 99 500  Ft

szintetikus bőr 5 3 500 Ft 17 500  Ft

tapadó kötés 40 2 100 Ft 84 000  Ft

Tape BSN 5 cm 40 1 170 Ft 46 800  Ft

tape ragasztó spray 40 3 000 Ft 120 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részle tezése

Ózdi Sportcsarnok 18 000 Ft 40 10 400 7 200 000  Ft

Vasvár úti Általános Iskola 6 000 Ft 40 10 400 2 400 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek k öltségeinek részletezése

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

8 12 300 000 Ft 84 000  Ft 4 608 000  Ft

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

4 10 177 800 Ft 49 784  Ft 2 275 840  Ft

432 488 20 538 880 

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra /
hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves költség     

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)                         

Összegzés:
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Sportszakemberek adatainak részletezése

2

Zákányiné Bányász Henrietta

Zákányi Zoltán

Bencze Tamás

Kerekes Péter

Szakál György

Lakatos László

Fűkő János

Váczi Sándor

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljo gcímei

13 752 500  Ft

6 251 800  Ft

5 000 000 Ft

300 000 Ft

3 000 000 Ft

0 Ft

9 600 000  Ft

5 000 000 Ft

20 538 880  Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

64 443 180 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2 013. és 2015. közötti id őszakra (Ft)

6 619 409 Ft 59 574 684 Ft 66 194 093 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 619 409 Ft 59 574 684 Ft 66 194 093 Ft

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

1971-09-02
Serdülő

1971-12-24
Serdülő

1976-04-04
Serdülő

1968-07-22
Serdülő

1965-02-15
Serdülő

1958-01-13

U10

1948-04-25

U11

1956-04-02
Serdülő

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 A kérelmez ő által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei

Oktatók várható
utazási és szállás

Képzésben résztvevők
várható utazási és

Egyéb folyó
költségek

Amortizá- ció
(Ft)

Tanácsadói
szolgálta- tások

Képzésben
résztvevők

Összesen     
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0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

(Ft)           költségei (Ft) szállás költségei (Ft) (Ft)            (Ft) személyes költségei
(Ft)

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 201 3. és 2015. közötti id őszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után

Közrem űködői költségek

1 155 166 Ft 1 155 166 Ft

1 155 166 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet mód osítása alapján a sportpolitikáért felel ős minisztérium ellen őrző szervezet részére kötelez ően fordítandó összeg:

595 747 Ft

Tervezett közrem űködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelez ő díjjal növelt érték)

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 750 913 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 750 913 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:

           

Pályázat http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=2

9 / 11 2013.05.06. 10:35



Ügyiratszám : be/SFP-0222/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni

szíveskedjenek.

Kelt: Ózd  (helység), 2013  (év) 05  (hó) 06  (nap)

___________________________

Kérelmező cégszer ű aláírása

P.H.
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